PACEMARK® 4410

Sinônimo de desempenho e robustez.
A impressora de formulários mais confiável, poderosa e durável
de sua categoria
Projetada para impressão de altos volumes de
formulários. Sozinha ou compartilhada por um
grupo de trabalho, a impressora de impacto
PACEMARK® 4410 atende à demanda de fluxos
de trabalho exigentes com vários formulários.
O equipamento assume de forma simples o
comando do trabalho.

severas. Até mesmo a barra de corte é de metal
durável — para cortes limpos e precisos.

A excelente velocidade da PACEMARK 4410 é
perfeita para aplicações de alto volume, inclusive
trabalhos de impressão longos sem a presença do
operador: processamento geral de dados, notas
fiscais, faturamento e demonstrações financeiras,
relatórios de inventário, registros de transações
bancárias e relatórios contábeis.

A PM 4410 é extremamente poderosa - imprime
com clareza até a última página de um formulário
de 10 vias e dá conta de papéis 48% mais
espessos que os suportados pela concorrência.
Ela tem potência para imprimir 300 linhas
por minuto/1.066 caracteres por segundo no
modo High-Speed Draft — e uma velocidade
incomparável no modo de alimentação de 15 ips.

E para assegurar o desempenho excepcional da
PACEMARK 4410, a OKI Printing Solutions oferece
garantia de dois anos para peças e mão-de-obra e
1 ano para a cabeça de impressão.

Com confiabilidade única, a máquina possui
um MTBF de 15.000 horas (tempo médio entre
folhas) — o equivalente a 7,25 anos com 40 horas
de trabalho semanais — superando em 50% o
desempenho do seu concorrente mais próximo.

Quanto à resistência, a PACEMARK 4410 pode
produzir regularmente 35 mil páginas por mês — o
que se traduz em mais de 3 milhões de páginas
antes da primeira parada.

Forte e estável, a PACEMARK 4410 possui uma
estrutura maior e mais robusta, garantindo
qualidade ideal nas impressões. O chassi de metal
dá à impressora maior rigidez e força em condições

Não há dúvida: se você precisa de
confiabilidade, desempenho e resistência em
uma impressora de formulários, a impressora
certa é a PACEMARK 4410.
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Utilizando Servidor Externo Ethernet opcional

Destaques:
• Projetada para trabalhos de impressão prolongados,
de alto volume e sem a presença do operador
• Processamento geral de dados, geração de 		
relatórios, registros de transações, planilhas
• MTBF de 15 mil horas – funcionamento comprovado por
50% mais tempo que o seu concorrente mais próximo
• Velocidade de impressão de 1066 caracteres por 		
segundo (300 linhas por minuto)
• Impressão de alta nitidez – mesmo em formulários 		
de 10 vias
• Pode ser usada isolada ou em rede1: compatível com 		
Windows® 2000/98, MS-DOS® e IBM® OS/2®
• Design resistente em metal, maior estabilidade e 		
anos de uso intenso
• 2 anos de garantia da impressora (peças e 		
mão-de-obra)

PACEMARK® 4410
Feita para durar, interna e externamente.
Tudo na PACEMARK 4410 é prático — desde o visor de
cristal líquido de duas linhas com iluminação traseira
até o manuseio de papel controlado por sensores.
A espessura do papel é detectada e os ajustes são
feitos automaticamente, sem a necessidade de
qualquer intervenção do usuário.
Dois caminhos para o papel (frontal e traseiro)
permitem carregar dois tipos de papel
simultaneamente: formulários contínuos, com uma
ou múltiplas vias, cartões, envelopes e etiquetas. Os
caminhos podem ser selecionados através do software
que acompanha a impressora ou pelo painel frontal.

Especificações
Tecnologia, Velocidade e Características de Impressão
• Método de impressão: matriz de pontos de impacto serial
• Cabeça de impressão: matriz de diamante de 2 conjuntos de 9
agulhas substituíveis pelo usuário

• Formato: apenas carro largo (136 colunas)
• Velocidade de impressão / matriz de caracteres:
Modo		
NLQ
Utility
Veloc. (cps)
Veloc. (HxV)

200
17 x 13

800
9x7

HSD
1.066
7x7

• Linhas por minuto: 300
• Taxa de alimentação: 38,1 cm (15 polegadas) por segundo

Informações para pedido
Impressora
PACEMARK 4410 – 110V

Nº de Peça
61800901

Acessórios
Servidor externo de impressão OkiLAN®
6020e 10/100 Base-T Ethernet
Servidor externo de impressão OkiLAN®
6010e 10 Base-T Ethernet

70036001

Suprimentos
Cartucho de fita

70034401
40629302

Emulação, Interface e Memória
• Emulações: Epson® FX, IBM® ProPrinter® III, OKI® 		
MICROLINE® co-residente

A PACEMARK 4410 é compatível com uma ampla
variedade de plataformas operacionais, entre
elas Windows NT, Windows® 98, MS-DOS® e
IBM® OS/2®. Além disso, é possível realizar
atualizações através dos servidores de impressão
interno ou externo para operar com Windows®
NT® Workstation, Novell® NetWare®, UNIX®, IBM
LANServer® e Microsoft LAN Manager®.
Para obter mais informações sobre a PACEMAKER
4410 ou outras impressoras OKI Printing Solutions,
visite nosso site ou entre em contato com a nossa
Central de Atendimento.

• Interfaces: padrão - paralela bidirecional Centronics®
IEEE 1284; RS-232C (suporta taxas de transferência de até
38,4K); opcional - servidor externo de impressão OkiLAN®
6020e 10/100 Base-T ou servidor externo de impressão
OkiLAN® 6010e 10 Base-T
• Memória padrão: 512 KB de RAM, 28 KB de buffer de
recebimento (máximo de 56 KB em DLL)

Compatibilidade
• Sistemas operacionais: Windows® XP, 2000, 98/95, 3.x e NT®
4.0; MS-DOS®

Fontes/ Caracteres
•
•
•
•

NLQ: Courier, Gothic
Utility/HSD/SSD: Gothic
Dimensionável (22 – 216 pt.): Courier, Gothic
Páginas de código: ASCII Padrão; conjuntos de caracteres

Epson I & II; conjuntos de caracteres I, II & todos da IBM®;
conjuntos de caracteres internacionais, inclusive BRASCII &
ABICOMP; gráficos em linha bloco
• Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Intercalado 2
de 5, Código 39, Código 128 (A,B,C), PostNet™

Manuseio de Papel
• Entrada de papel: formulário contínuo de uma ou várias vias,
papel cartão, envelopes, etiquetas

Lembre-se: o seu produto foi desenhado
e projetado para operar somente com os
suprimentos originais OKI Printing Solutions.
O uso de suprimentos não-originais poderá
resultar no comprometimento da performance
do equipamento, possível redução da
durabilidade de suprimentos e peças, entre
outros danos não cobertos pela garantia.

• Número de cópias: interfolhadas - 7; sem carbono - 10
• Espessura máxima: alimentação traseira - 0,014” (0,36 mm);
alimentação inferior - 0,031” (0.78 mm)

• Alimentação de papel: traseira e inferior padrão
• Recursos de corte: posicionamento automático de corte
(selecionável no menu); barra metálica de corte
• Carregamento: automático, posicionamento automático do
papel, posicionamento automático da cabeça de impressão,
caminho reto para o papel (frontal), caminhos frontal/ traseiro
do papel selecionáveis por software
• Sensores de papel: fim, entrada, movimento do papel/
detecção de atolamento, largura do papel e papel selecionado

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2004 OKI America, Inc., OkiLAN, marcas registradas da OKI Eletric Industry
Co. Ltd.; Netware marca registrada da Novell, Inc; Windows, Windows NT,
marca registrada da Microsoft Corp., PCL marca registrada da Hewlett Packard
Co., Unix marca registrada SCO; Mac, marca registrada da Apple Computer
Inc.; Adobe, Acrobat e PostScript, PostScript 3 marcas registradas da Adobe

Garantia e Confiabilidade
• Garantia limitada: 2 anos para a impressora; 1 ano
de garantia para a cabeça de impressão peças e mão-de-obra

• MTBF: 15.000 horas (25% do ciclo de serviço/35% da
densidade de páginas)

• Carga de trabalho mensal: 35 mil páginas a 25% do ciclo de
serviço/35% da densidade

Systems, Inc; Epson marca registrada da Seiko Epson Corp., Energy Star marca

• Duração da cabeça de impressão: 400 milhões de caracteres

registrada da Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (EPA).

em média no modo utility de 10 cpp (25% do ciclo de serviço,
35% da densidade de páginas)
• Vida útil da fita: 15 milhões de caracteres

Dados Ambientais
• Dimensões (L x P x A): 74,9 cm x 37,8 cm x 35,8 cm
• Peso líquido: 41,7 kg
• Nível máximo de ruído: 61 dBA (Utility), 55 dBA (Utility-Quiet)
Central de Atendimento OKI Printing Solutions
Suporte Técnico
(11) 3444 6747 (Grande São Paulo)
0800 115577 (Demais localidades)
www.okiprintingsolutions.com

Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 4º andar Bloco C
04726-170 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3444-6747

www.okiprintingsolutions.com.br

Performance e confiabilidade
fazem da PACEMARK 4410
ideal para aplicações de alto
volume de formulários

